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Houdt de agenda maar alvast bij de hand, want na het zomerreces 
staat er weer zoveel op het Vreelands programma! Maar geen pa-
niek; op de volgende pagina hebben wij alvast zoveel mogelijk op 
een rijtje gezet. Uiteraard blikken we ook terug op mooie en interes-
sante momenten, zoals het ouderwets gezellige Dorpsfeest ‘nieuwe 
stijl’ en een verslag van de vergadering over de omstreden plannen 
om de begraafplaats te privatiseren. Over het laatste ook een ‘Vroe-
ger en Nu’. Hoewel de Vreelandbode op haar site de laatste nieuw-
tjes deelt is het raadzaam gemeenteberichten, die voorheen weke-
lijks gepubliceerd stonden in lokale kranten, op te vragen via www.
overuwbuurt.overheid.nl. Verder gaan we aan (de koffie-) tafel bij 
de eerste en meteen al zeer geslaagde ‘Buurtkamer’. Bovendien de 
vaste rubrieken met o.a. Harold Linnartz, persoonlijke interviews 
zoals het romantische verhaal van dorpsgenoten Bert Ruiter en Ni-
coline Mooij en het verhaal van boer Johan Beukeboom. En nog 
veel meer wetenswaardigheden. Veel leesplezier!
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Zaterdag 16 september was het Dorpsfeest, 
inmiddels een bekende traditie, dit keer 
in een nieuwe jas. Sommige dorpsgenoten 
moesten even wennen aan het idee dat het 
feest naar de Floraweg verplaatst was, niet 
meer in de oude kern. Toch was het heel fijn 
om de ruimte te hebben. Zelfs ruimte voor 
een enorme blauwe boog die de ingang van 
het feestterrein aangaf. 

Vanaf vier uur stroomden de tent en het 
dorpshuis vol met kinderen en hun ouders. 
Astrid Verhoef begeleidde het knutselen: “Er 
zijn wel 80 kinderen geweest, en dan nog heb 
ik er een aantal moeten teleurstellen, de spul-
len waren gewoon op!”. Ook de poppenkast 
en het schminken waren een succes, in een 
mum van tijd kwamen er glunderende vlin-
ders en prinsessen uit het Dorpshuis. Luca 
Cuperus draaide daar de kinderdisco. Hij is 
daarna zelfs langer doorgegaan, en maakte er 
een dancebattle van! Inmiddels genoten de 
ouders buiten van de borrel, waarbij blokjes 
kaas, gesponsord door boerderij De Willigen, 
werden rondgedeeld. 

Op het gras voor de Boterweg was de laser-
game opgebouwd in een blaastent. Vanaf vier 
uur stond een groep nieuwsgierige kinderen 
enthousiast in de rij tot ze aan de beurt waren, 
om na hun game met rood verhitte koppies 
weer naar buiten te komen. “Echt een hit, die 
lasergame!” aldus Marie-Anne. Voor de tent 
was een pleintje gemaakt met de foodtrucks en 
de kraampjes. Jolanda van De Willigen stond 
daar met de ijswagen. Julia en Suus hadden 
een kraam waar ze oliebollen verkochten voor 

het door 
de orkaan 
g e t r o f f e n 
Sint Maar-
ten. Julia: 
“We bedachten ineens om iets voor het goede 
doel te doen, en we zijn blij dat we het heb-
ben gedaan. Het liep hartstikke goed, we heb-
ben € 42,50 winst gemaakt!”. Over het eten 
van de foodtrucks waren de reacties lovend. 
Van groot tot klein genoot van de superlek-
kere soep, salade, friet en hamburger, ook de 
broodjes worst voor de kinderen vonden gre-
tig aftrek. Er waren zelfs mensen die een twee-
de dinerkaart kwamen kopen omdat ze nóg 
een hamburger wilden eten. Een groep Bel-
gen, erg blij dat ze konden aanschuiven bij ons 
feest: “We zijn al jaren verliefd op Vreeland, 
maar wat fijn dat we er juist nu zijn, dit hebben 
we nog nooit meegemaakt!” Tijdens het eten 
liepen de mannen van De Gasten rond voor 
muzikaal vermaak. Hier en daar werd meege-
zongen met bekende liedjes, de stemming zat 
er goed in. Rond zeven uur startte de loterij. 
Prachtige prijzen zijn gewonnen, zoals een 

steengrill en een overnach-
ting in De Nederlanden. Een 
aantal prijzen is nog niet op-
gehaald. Zie elders deze Vree-
landbode voor de winnende 
loten, als u het lootje nog heeft 
kunt u de prijs afhalen bij de 
Dagwinkel. Na de loterij was 
het tijd voor de band. Net als 
vorig jaar speelde de band 
Funhouse de sterren van de 

hemel! Tot middernacht werd er goed gedanst 
op grote hits van toen en nu. Aan het einde 
van de avond deelde Don Events ook nog gra-
tis frietjes uit.Bas was eerst wat afwachtend 
over dit nieuwe concept van het dorpsfeest, 
maar uiteindelijk zeer enthousiast: “Zo met 
die tent, de plek, de foodtrucks, dat pleintje, 
de muziek, het lijkt wel een festival!”. En zo is 
het. Wat ’s middags nog letterlijk spetterend 
begon werd een fantastisch dorpsfeest, zelfs 
op deze koudste 16 september ooit! 

Spetterend Dorpsfeest
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Colofon

Dik van ‘t Hof 
Pim van Rossum

en
Cor Maan

www.stichtsevecht-beweegt.nl

Weekenddienst huisarts 
tel.: 231410 en luister de band af. Voor dringende 
hulp van de huisarts ‘s avonds, ‘s nachts en in 
het weekend belt u de Huisartsenpost Gooi en 
Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht 
tel.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 06 20615919 b.g.g. 0900 1515 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Welzijn Stichtse Vecht
Doude van Troostwijkplein 55
3632 BC  Loenen a/d Vecht, tel.: (0346)-290710
e-mail: m.boot@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Kwadraad Maatschappelijk Werk
tel.: 088 900 4000 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 06-18880183
Zorggroep Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht 
Tel. zorgbemiddeling: 0800-2200029
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Heleen Kouwenhoven, Klapstraat 3, 3633 
BH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
tel.: 0294-234 750
dorpshuisvreeland@live.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: info@csvridderhof.nl 
Bibliotheek Loenen
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen
tel.: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Openingstijden: Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten
Vr  13.00-20.00 uur Za. 11.00-15.00 uur

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348

tel. 06 - 251 400 31

* Mondhygiëniste
Mw. J. van Vliet, tel. 0294 - 23 24 87

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 06 - 20 61 59 19

b.g.g. 0900 - 1515
Spreekuur volgens afspraak

Agenda
22 sept.   Opening tentoonstelling Ont-

moet Joop van Huisstede, Grote 
Kerk, 16.00 uur

23-24 sept.   Ontmoet Joop van Huisstede, 
tentoonstelling Grote Kerk, 
12.00-17.00 uur

24 sept. Oecumenische Vredesdienst,  
 16.00 uur, Geref Kerk Loenen 
26 sept. Buurtkamer, Dorpshuis, 
 10.00 - 12.00 uur
27 sept.  Lezing over Joop van Huisstede 

Grote Kerk,14.00 uur
30 sept.-1okt.   Ontmoet Joop van Huisstede, 

tentoonstelling Grote Kerk, 
12.00-17.00 uur

30 sept.   Verkoopexpositie goede doel, 
Grote Kerk, 11.00-17.00 uur

zo 1 okt    Werkplaats  Joop van Huis-
stede, 12-15 uur

zo 1 okt. Vecht Open, Golfclub Loenen
3 okt. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00u
3 en 4 okt. Oliebollenverkoop t.b.v. 
 Seniorenuitje
10 okt. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00u
17 okt. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00u
18 okt.  Inloopavond inz. Bestem-

mingsplan oevers van de Vecht, 
’t Web, 19.30-21 uur

2 nov. Th ema-avond Dorpsraad

2  september 2017

Gevraagd: goede hulp die mij kan bijstaan in 
het (dagelijks) werk in B&B Jan (Voorstraat 
8), liefst op afroep. Werkzaamheden: bed-
den verschonen, schoonmaken van beide 
kamers, badkamers en toilet. Geen vast tijd-
stip, echter wel tussen 10.00 en 15.00 uur.
Interesse? Graag contact opnemen met Mo-
nique Bruins, 06-48319590.

Vechtzooitje
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 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
 smederijniessen@caiway.net

De lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.
Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek
Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69
na 19.00 uur: 06 134 60 394

De Werf 4- , Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40
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Ontmoet Joop van Huisstede

B&B “ Jan” in Vreeland
Exclusieve overnachting in het hartje van Vreeland

    twee 2-persoonkamers met eigen badkamer.
Monique Bruins 06 - 4831 9590

Check onze facebook pagina en www.bedandbreakfast.nl
  

Nieuwe wijk krijgt geen eigen straatnaam
De twaalf huizen die in een hof-vorm ge-
bouwd gaan worden op het voormalige 
CSV-terrein krijgen geen eigen straatnaam. 

De gemeente had wel een verzoek hiervoor 
ingediend bij de Historische Kring Loenen, 
en daar was de naam Lion Cachethof uitge-
komen. De internationaal bekende kunste-
naar Lion Cachet (1864-1945) was mede-
oprichter van de Christelijke school, woonde 

44 jaar in Vreeland en was de architect van 
het gereformeerde kerkje naast het bouwter-
rein. Een mooie kans dus om deze bekende 
kunstenaar te eren. Helaas is door ziekte van 
de betrokken ambtenaar het proces stil ko-
men te liggen waarna collega’s -die niet op de 
hoogte waren van dit straatnamentraject- be-
sloten hebben om de Floraweg door te num-
meren. De voorbereidingen voor de bouw 
zijn nu in volle gang. 

Sterren van Vreeland organiseert in de laatste 
2 weekenden van september 2017 een over-
zichtstentoonstelling met werk van JOOP 
van HUISSTEDE, BERGS - VREELANDS 
BEELDEND KUNSTENAAR tussen erfgoed 
en kunst (1922-2000)  in de Grote Kerk van 
Vreeland. 

BEKENDMAKING
Hoe zit dat? Zijn gevelstenen sieren Vreeland-
se huizen. Zijn houten beelden zijn zo geliefd 
dat eigenaars die amper willen uitlenen. Zijn 
abstracte expressieve schilderijen roepen di-
rect associaties op met de omgeving hier. En 
zijn restauraties van houten en stenen orna-
menten –  zoals voor kasteel Drakensteyn en 
de Oude en Nieuwe Kerk in Amsterdam – zijn 
veelgeprezen. Toch rinkelt er in Vreeland niet 
direct een belletje bij het horen van de naam: 
JOOP van HUISSTEDE. Tijd voor een ont-
moeting met het werk van deze kunstenaar 
die geboren werd in Nederhorst den Berg 
(1922) en vanaf 1960 in Vreeland woonde, 
werkte en les gaf (✝2000).
De tentoonstelling wordt op 22 september 
om 16 uur geopend door wethouder Pieter de 
Groene in de Grote Kerk te Vreeland. Micha 
Cluysenaer geeft een kunst-historisch kader 
en zoon Bas van Huisstede heet u welkom na-
mens de familie.
Op dit idee van Reinko Abels is o.a. door de 
oud-leerlingen van Joop van Huisstede en-
thousiast gereageerd. Ook de familie Van 
Huisstede, kinderen van Joop, is betrokken. 
Al maanden geleden doken zij in de archie-

ven. Er is zelfs door 
hen een profes-
sionele film ge-
maakt waarin we 
Joop aan het werk 
zien en hij over 
zijn werk vertelt. 
Natuurlijk zal die 
draaien op de ten-
toonstelling. De 
kunstwerken zijn 
heel divers en ko-
men voornamelijk 
uit particuliere 
verzamel ingen. 

Dat kostte trouwens nog wel wat moeite, want 
niet iedereen leent zomaar een geliefd beeld 
van Joop van Huisstede uit! 
Wat u zoal kunt verwachten op deze ten-
toonstelling is o.a. een uniek beeld van am-
bachtelijke restauraties - alles met de hand - , 
veel verrassende beelden van hout, steen en 
brons, vaak figuratief maar door de tijd steeds 
abstracter, en grote kleurrijke schilderijen 
waarbij de vorm steeds domineert. Behalve de 
film, zijn er foto’s (onder andere van vriend 
en fotograaf Evert Boeve), gevelstenen die 
Joop voor Vreelandse huizen maakte en we-
tenswaardigheden over zijn leven in Neder-
horst den Berg en Vreeland. En op de laatste 
zondagmiddag, op 1 oktober, is er een actieve 
werkplaats. Voor iedere bezoeker – jong en  
oud – de kans om zelf eens hout te snijden of 
te hakken. Joop’s oud-leerlingen tonen bo-
vendien ‘hun lievelingsbeeld’ dat zij samen 
met Joop maakten. En hoe zit dat, zal dan ook 
het mysterie van ‘de onafgemaakte’ worden 
onthuld? 
Open op:  za 23 + zo 24 sep | za 30 sep + zo 
1 okt  12 -17 uur | wo 27 sep 15.00 – 21.00 u 
(entree gratis).
Op woensdagmiddag 27 sep is er van 14 tot 
15 uur een lezing in de Grote of Sint Nicolaas-
kerk door Micha Cluysenaer met aansluitend 
rondleiding door Sophia van Huisstede met 
en drankje na afloop (entree € 5). U bent van 
harte welkom! Opgeven wordt op prijs gesteld 
op: annelies@sterrenvanvreeland.nl of 06 57 
84 43 27. 
Meer informatie www.sterrenvanvreeland.nl
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Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingstijden 
Wo - do - vrij 09.00 -16.00

Zaterdag 09.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

 Houd 
 Vreeland 
 mooi!
Word lid van de DORPSRAAD  www.dorpsraadvreeland.nl 
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Monument 
in

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

06 15238787
info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

 
 

Op 3 en 4 oktober a.s. is het weer zo ver, dan 
is de jaarlijks terugkerende oliebollenverkoop 
in de voormalige gemeente Loenen weer een 
feit. Voor de nieuwe inwoners misschien wat 
gek om in oktober oliebollen te kopen, maar 
dit is al meer dan zeventig jaar een traditie in 
de gemeente. Zoals de meesten al wel weten is 
de opbrengst van deze actie voor de senioren 
uit de voormalige gemeente Loenen: zij gaan 
hier een dagje van uit. Zo heeft de verkoop 
van vorig jaar het mogelijk gemaakt om met 
de senioren van Vreeland een dag naar Urk 
en de Orchideeënhoeve in Luttelgeest te gaan. 
Dit is op 7 september jl. gebeurd.
De oliebollen worden in Loenen gebakken 
door een groot aantal vrijwilligers. Hier gaat 
heel wat aan vooraf, zoals het appels plukken, 
schillen, van het klokhuis ontdoen, klein snij-
den, het mixen van het beslag en het bakken 

en inpakken. Van ‘s morgens vroeg tot laat in 
de middag wordt hier hard aan gewerkt. In de 
kernen Loenen, Vreeland, Nieuwersluis, Loe-
nersloot en Nigtevecht komen de vrijwilligers 
huis aan huis om de bollen te verkopen. Laat 
hen niet voor niets komen en zorg door te 
kopen dat de senioren ook volgend jaar weer 
een dagje uit kunnen gaan. Mocht u de ver-
kopers mislopen dan is het ook nog mogelijk 
om de bollen in de hal van het Dorpshuis te 
kopen, tussen 09.00 en 17.00 uur. Het is zelfs 
mogelijk om de oliebollen van te voren telefo-
nisch te bestellen bij Hil Severrien, tel. 233034, 
Anja Stapper, tel. 233860, Ties Huisinga, tel. 
232357 of Henk Griffioen, tel. 231846.
De oliebollen worden per 10 bollen in een zak 
verkocht en kosten net als vorig jaar € 5,50 per 
zak. We willen graag nog onder de aandacht 
brengen dat alles door vrijwilligers wordt ge-
daan ten bate van de senioren. 

Het comité

Oliebollenverkoop

Komend seizoen valt er weer veel te genieten in 
het Jagthuis. Van het Klassiek Muziekweekend 
met pianomuziek uit Mozarts tijd tot klari-
nettrio’s en combinaties van viool en contra-
bas. De aftrap wordt gedaan door pianoduo 
Scholtes & Janssens. Op het programma van 
Lestari Scholtes en Gwylim Janssens staat de 
Schilderijententoonstelling van Moussorgsky 
in een bewerking voor piano vierhandig. 
Voor de pauze hoort u werken van Erik Satie, 
Maurice Ravel en Alexander Rosenblatt. Het 
concert op zondag 24 september begint om 
half vier. Om het openingsconcert van dit 
17e seizoen een extra feestelijk tintje te geven 
mag u voor dit concert gratis een introducé 
meenemen.
Alles is na te lezen in de nieuwe seizoensfol-
der. Daarin staan ook de mogelijkheden voor 
abonnementen. Wilt u een brochure ontvan-

gen, mail dan uw 
naam en adres naar 
stal@jagthuis.nl of 
vraag er een aan bij 
Het Jagthuis (zie 
onder). Alle con-
certen staan bo-
vendien vermeld 
op de website: 
www.jagthuis.nl.  
Pianoduo Scholtes 
& Janssens: zondag 
24 september 2017, aanvang 15.30 uur, entree 
17,50 euro (tot 25 jaar 10 euro). 
Reserveren via de website www.jagthuis.nl, 
per e-mail via stal@jagthuis.nl of telefonisch 
0294-252609. De locatie van het concert is 
Het Jagthuis, Middenweg 88, Nederhorst den 
Berg (Horstermeer).

Opening 17e seizoen Jagthuisconcerten

In oktober is het 500 jaar geleden dat de Re-
formatie plaats vond. In het kader daarvan 
draait op vrijdagavond 29 september de film 
‘Luther’. Maarten Luther maakt een inner-
lijke crisis door. Een zware storm met blik-
seminslag lijkt zijn leven compleet te hebben 
veranderd. Vastbesloten Augustijner mon-
nik te worden, geeft hij zijn rechtenstudie 
op. In 1507 wordt hij tot priester gewijd en 
kort daarna wordt Luther overgeplaatst naar 
het klooster in Wittenberg. Door zijn nieuwe 
leven, zijn geloof en zijn betrokkenheid bij 
de bijbel vormt hij ook zijn eigen overtui-
ging. In 1517 spijkert Luther zijn beroemde 
95 stellingen op de deur van de slotkerk in 
Wittenburg met als gevolg  een breuk met 
de Rooms-Katholieke kerk, maar het be-
gin van de Reformatie. De leer van Luther 

krijgt steeds meer 
aanhangers. Maar 
ook de andere zijde 
wordt belicht. De 
volksopstand gaat 
namelijk gepaard 
met bloedbaden 
en ellende. Hier-
door verliest Lu-
ther zijn status als 
volksheld. In deze 
moeilijke tijd vindt 
hij troost bij Katharina von Bora waarmee hij 
uiteindelijk trouwt. De film wordt vertoond 
in het gebouw van de Vecht & Angstel Kerk, 
Rijksstraatweg 139 te Loenen aan de Vecht. 
Inloop vanaf 19.30 uur, de film start om 
20.00 uur. De toegang is gratis, maar een bij-
drage om de kosten te dekken wordt gewaar-
deerd. Na afloop is er een hapje en drankje.

Filmhuis Loenen

Werkgroep Renovare heeft een klein pro-
gramma samengesteld rond de Reformatie. 
Dit is een beeld-bepalende ontwikkeling ge-
weest in de geschiedenis van Europa, met ge-
volgen tot op de dag van vandaag.
We hebben in combinatie met het filmhuis 
Loenen het volgendeprogramma vastgesteld:

Vrĳdag 29 sept.: film over Maarten Luther
Donderdag 5 oktober: Lezing door dr. J.D. Th. 
Wassenaar uit Hellendoorn, over Luther en 
de rechtvaardiging – wat stond er op het spel?
Donderdag 12 oktober: Lezing door dr. W. 
Dekker uit Oosterwolde, over Luther en Bon-
hoeffer – de actualiteit van de Reformatie. 
Deze laatste twee avonden zijn in de Gerefor-
meerde kerk aan de Dorpsstraat 11.

Renovare
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DORPSDINER: VRIJDAG 13 OKTOBER 2017
Lieve Dorpsgenoten, velen hebben er naar gevraagd en 
natuurlijk organiseren wij het met plezier nog een keer. 
Maak kennis met nieuwe dorpsgenoten, lach en geniet
Vrijdag 13 oktober om 1800u start het Dorpsdiner in 

De Nederlanden. Schuif aan voor een sprankelend aperitief 
met amuses, een 4 gangen diner met wijn, water en koffie. 

De prijs is 80,- all inn per persoon.
Reserveer nu via

0294 23 23 26 of info@nederlanden.nl

Met een culinaire groet, 
De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

Nieuwe kaart 

met o.a. 
Dim Sum’s | Humus met Gegrilde Groentes 

Sashimi | Spare Ribs | Tournedos 
Gestoofde Kalfswang | Tira Misu

en een tussengerecht van het huis...
Tot snel in Zuid!

Reanimatiecursus in Vreeland
Wat doe jij op het moment dat je nodig bent?! 
Reanimeren kan je leren, bij de EHBO-ver-
eniging in Vreeland! Er staat een nieuwe 
cursus gepland voor donderdagavond 5 en 
12 oktober 2017.

De cursus wordt gegeven volgens de voor-
schriften van de Nederlandse Reanimatie 

Raad (NRR) en onze instructeur is NRR-ge-
certificeerd. Een cursus bestaat uit 2 lesavon-
den van 2 uur, en kost € 37,50. Het maximaal 
aantal deelnemers bij één cursus is 6 personen.
Aanmelden? Kijk op de website voor een aan-
meldingsformulier: www.ehbo-vreeland.nl.
Vragen? Stuur een berichtje naar 
www.secretariaat@ehbo-vreeland.nl.

In deze maandelijkse foto-rubriek 
staat steeds een lid van de bedrijfs-
vereniging ‘Ondernemend Vreeland’ 
centraal. Wellicht enthousiasmeren 
deze kennismakingen de Vreelandse 
ondernemers die nog geen lid zijn, 
dit wel te worden en zo bij te dragen 
aan belangrijke activiteiten in het 
dorp! Kijk voor alle informatie op 
www.ondernemendvreeland.nl.

Casa Foodstore & Catering is een bedrijf van 
moeder en dochter dat al twintig jaar bestaat. 
Monique en Susanne Bruins staan garant 
voor kwaliteit, een mooie presentatie en een 
goede smaak. Moeder en dochter cateren voor 

zowel particulier als zakelijk en kunnen ont-
bijt, lunch, buffet, private dining of catering 
aan boord verzorgen. Ook organiseert Casa 
in het pand in Amsterdam Private dining, 
workshops & proeverijen. Casa is gevestigd in 
Vreeland en Amsterdam.

Maak kennis met de ondernemers
van Vreeland

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

Er spelen veel zaken in ons dorp, waar de 
Dorpsraad zich mee bezig houdt en contact 
over heeft met zowel de gemeente als de in-
woners. Hierbij een korte update.

De Dorpsraad mag tot uiterlijk 1 oktober dit 
jaar een aanvraag doen voor het leefbaar-
heidsbudget. Vanuit dit budget kunnen fysie-
ke verbeteringen aan de wijk worden gedaan, 
zoals speelruimte en straatmeubilair, maar 
ook sociale initiatieven die de samenhang 
in de wijk verbeteren. Vorig jaar hebben wij 
hiervan de bloembakken betaald. Er zijn al 
wat ideeën zoals nieuwe bomen rondom de 
gymzaal waarvan de nieuwe aanplant voor 
een groot deel is doodgegaan. 
Maar misschien hebben de leden 
nog veel betere ideeën. Binnen-
kort ontvangt u een e-mail waar-
in wij input van de leden vragen. 
Bent u al lid ? 
Er zijn wat zorgen over de wijze 
waarop het Sperwerveld incidenteel gebruikt 
wordt en de gevolgen voor het veld zelf en 
het omringende gebied. Er zullen gesprekken 
gaan volgen over de (on)mogelijkheden om 
het veld te gebruiken met de kennis van de 
diverse waardes (archeologisch, cultuurhisto-
risch) van het veld en de huidige bestemming 
ervan.
Met betrekking tot de omgang met afval zijn 
er veranderingen op komst. Op 20 septem-
ber vond de eerst inloopbijeenkomst in het 
Dorpshuis in Vreeland plaats over de onder-
grondse restafvalcontainers die eind dit jaar of 
begin volgende jaar worden geplaatst. U leest 
hierover elders in de Vreelandbode.
De DR streeft erna om het Brugwachters-
huisje weer een levendige bestemming te 
geven en zo de leefbaarheid van de kern te 

ondersteunen. Tevens zou het plaats kunnen 
bieden aan openbare  toiletten en de regelkast 
voor de brug.
De flitspalen op de N201 zijn inmiddels 
geplaatst om de snelheid te reduceren. De 
aanvraag voor flitspalen op de kruising met 
Raadhuislaan is niet gehonoreerd. We nemen 
contact op met de provincie.
 De Dorpsraad houdt de ontwikkelingen 
m.b.t. de plannen om de begraafplaats te 
privatiseren nauwlettend in de gaten. Zoals 
u elders in de Vreelandbode kunt lezen zijn 
de plannen inmiddels uitgesteld en zal de ge-
meente contact opnemen met de inwoners en 
pas na een participatietraject met een nieuw 

voorstel komen.  
Opeens stond er zomaar een 
bordje bij de aanmeerplek ter 
hoogte van Duinkerken. Als 
Dorpsraad houden we de schoon-
heid van het dorp in de gaten dus 
we nemen contact op met de Ge-

meente en stellen voor één mooi bord te ma-
ken met daarop ook info over Vreeland, de 
winkels, horeca etc.
En over schoonheid gesproken… denken we 
nog weleens aan het oprapen van zwerfafval 
ná de opschoondagen of aan het opruimen 
van hondenpoep ook daar waar geen bordjes 
staan? Vreeland mooi houden én schoon het 
hele jaar door. 
Binnenkort worden de paaltjes langs de stoep 
bij Duinkerken verwijderd en wordt de dijk-
rand opgehoogd zoals bij De Nederlanden.
Save The Date: 2 november is Themaavond. 
Zet deze datum alvast in uw agenda óók als u 
geen lid bent. U kunt het dezelfde avond wor-
den voor een luttel bedrag. We zijn bezig met 
de voorbereiding en het belooft leuk én inte-
ressant te worden.

Nieuws van de Dorpsraad

Bericht 
van de 

Dorpsraad
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E-mail klopperaannemers@planet.nl     Telefoon 0346 - 251639

Cateringbedrijf het Oventje
Maaltijden verzorging
Van maandag t/m vrijdag gratis
warm of koud thuisbezorgd.
En voor het weekend op vrijdag koud meegeleverd. 
Communicatieweg 12b 3641 SE Mijdrecht 
Telefoon: (0297) 59 30 47

www.cateringbedrijfhetoventje.nl

Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail info@borduurstudiohetgooi.nl

www.borduurstudiohetgooi.nl

Machinaal borduren van logo’s en namen
Tevens levering van sport, promotie
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage �

In de Commissievergadering Fysiek Domein 
van dinsdag 12 september j.l. kwam als eerste 
agendapunt de privatisering van de begraaf-
plaatsen in de kleine kernen, waaronder 
Vreeland, aan de orde. 

Maar liefst negen insprekers waren er, waar-
onder drie uit Vreeland. De reacties op het 
voorstel van het College waren zeer geëmoti-
oneerd. “Het kwam hard binnen.” “Schande!” 
“Is de aanname van overcapaciteit in Vreeland 
wel juist?” “Respectloos.” “Hoe zit het met de 
kosten-batenanalyse?” “Wie zijn de organisa-
ties die hebben aangegeven het beheer over 
te nemen?” “Mag de gemeente zich eigenlijk 
wel onttrekken aan zijn publieke taak?” wa-
ren enkele van de vragen aan de Commissie. 
Wethouder Balemans trok hierna het boete-
kleed aan en verontschuldigde zich voor de 
onrust, verwarring, verdriet en woede die ver-

oorzaakt waren door dit voorstel. Hij gaf aan 
per begraafplaats maatwerk te willen bieden 
om het optimale eruit te kunnen halen qua 
beleving, uitstraling en zelfs natuurbeleving. 
Op voorstel van het CDA werd het voorstel 
teruggehaald en wordt de behandeling ervan 
uitgesteld, na eerst een participatietraject met 
de bewoners en een meer heldere kosten-ba-
tenanalyse. Wordt vervolgd dus. 

Privatisering begraafplaats uitgesteld

“WOW zo’n grote opkomst hadden wij van 
tevoren niet verwacht!” roepen twee van de 
organisatietoren Dieuwer Elema en Teuntje 
Vos opgewekt uit.

Vanaf dinsdag 5 september wordt er wekelijks 
in het dorpshuis een koffieochtend gehouden. 
Heel Vreeland is uitgenodigd om van tien tot 
twaalf koffie te drinken met dorpsgenoten. 
Het maakt niet uit of je nieuw in Vreeland bent 
of juist al heel lang hier woont, of je jong bent 
of oud, of je al veel mensen kent of nog nie-
mand. De wekelijkse koffieochtend is bedoeld 
voor iedereen!

Deze koffieochtend, die ‘Buurtkamer’ wordt 
genoemd, is een mooie samenwerking tussen 
STERREN van Vreeland en Stichting Welzijn 
Stichtse Vecht. Marijke Boot is bij deze eerste 
Buurtkamer aanwezig namens de Stichting 
Welzijn Stichtse Vecht en vertelt dat dit initi-
atief in dorpen als Vinkeveen, Baambrugge en 
Breukelen heel succesvol is. 

Het Dorpshuis zat al behoorlijk vol toen 
Dieuwer kort het woord nam en iedereen wel-
kom heette. Dieuwer benoemde nog even dat 
de STERREN van Vreeland zijn oorsprong 
kent in ons jubileum Vreeland 750 jaar in 2015!
Gezien de bezoekers van de eerste Buurtkamer, 
is er goed gehoor gegeven aan de leuke uitno-
diging. Het werd bezocht door zowel jong als 
oud, door nieuwe Vreelanders en door min-

der nieuwe Vreelanders. Er waren moeders 
en oma’s met jonge kinderen, dames en heren 
op leeftijd, bekende en onbekende gezichten. 
De Syrische Saoud had voor de gelegenheid 
heerlijk zanddeeg koekjes gebakken en Rajeha 
vertelt dat ze het leuk vindt nieuwe mensen te 
leren kennen en dat ze graag veel Nederlands 
wil spreken zodat haar zoons haar niet meer zo 
veel hoeven te verbeteren.

Er wordt druk gepraat en af en toe wisselt 
iemand van stoel en tafel. Zo ook Tonny, zij 
woont al 42 jaar in Vreeland en is onlangs 
verhuisd van de Jan van Dieststraat naar de 
Voorstraat. Midden in het dorp met meer 
reuring om zich heen. Deze verzamelplek in 
het dorp vindt zij een super tof idee, ook nu 
het straks weer winter is en mensen meer 
binnen zitten. Jessica woont sinds twee we-
ken met man en 17 jaar oude tweeling aan 
de Duinkerken en is onder de indruk van het 
warme onthaal en de vele activiteiten die hier 
worden georganiseerd. Teuntje vertelt dat ze 
gister wel een beetje zenuwen kregen, er was 
maar één officiële aanmelding geweest. 
De organisatie benadrukt nogmaals dat de 
Buurtkamer er echt voor iedereen en iedere 
week is. Ook voor dorpsgenoten die slecht ter 
been zijn, die halen ze gewoon op!
Met een opkomst van wel 50 dorpsgenoten, 
spreken Dieuwer en Teuntje van een zeer ge-
slaagde en gezellige eerste Buurtkamer! 

W.T.

“De wekelijkse koffieochtend van Vreeland op dinsdagochtend”

Aan tafel bij....Aan tafel bij....

Vechtzooitjes
Over een paar weken wil ik weer een vrachtwagen haardhout 
laten komen. Wil je meedoen? Stuur een mail naar edvdhout@
hotmail.com/06-10885675. Prijs 70 euro per big bag. 

GEZOCHT: woonruimte te huur voor ons gezin met 3 kin-
deren in Vreeland of directe omgeving. Een heerlijke taart als 
beloning voor de gouden tip! Liza le Feber 06-19180386. Foto: Naomi Slijngard
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Iedereen in de wijde omgeving van Loenen 
kan zich weer inschrijven voor het befaamde 
Vecht Open toernooi. Voor de zesde keer op 
rij organiseert golfclub ‘Old Course Loenen’ 
deze dag voor alle niet-leden, jong en ouder, 
die in het bezit zijn van een golfvaardigheids-
bewijs (GVB). Een leuke manier om eens na-
der kennis te maken met deze mooie golfbaan 
in de Vechtstreek. Deelnemers dingen uiter-
aard mee naar de Vecht Open Trofee maar op 
deze dag kunnen zij ook letterlijk en figuur-
lijk proeven van het mooie clubleven op deze 
golfvereniging. Zowel toptalenten, beginners, 

jongeren, families, singles als oudere spelers 
verenigen zich hier. 
Pro Mette Hageman en haar team leert ieder 
de fijnste kneepjes van het golfspel en in het 
warme clubhuis of op het terras is het goed 
toeven. Old Course Loenen streeft ernaar 
een ongedwongen clubleven te bieden voor 
al haar leden echter zonder de geldende golf-
etiquetten te verloochenen. Op zondag 1 ok-
tober dus de kans voor niet-leden, om dit in 
wedstrijdverband zelf te beoordelen. 
Schrijf nu in via de site www.oldcourseloenen.
nl voor verdere informatie en deelname.

Vecht Open Golfclub Loenen 1 oktober

De Vreelandbode

Yogalessen, Zwangergschapsyoga Ayurvedische massage en consulten
www.kayaveda.com  Middenweg 99 NdB  info@kayaveda.com

ONTBIJT – LUNCH – BORREL – BUFFET
PRIVATE DINING – CATERING AAN BOORD

LOCATIE VERHUUR
 

Wij cateren voor particulier en zakelijk. 
Casa Food staat voor kwaliteit, 
mooie presentatie & goede smaak!

Wij zijn gevestigd in Amsterdam & Vreeland

Check onze facebook & instagram!
info@casafood.nl | www.casafood.nl | 020 4129995

de Angstel LIJSTENMAKERIJ
Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk. 

Schilderijen, prenten enz.
Onze winkel is geopend op woensdag t/m vrijdag 

van 10.00 tot 18.00 uur. 
Zaterdag zijn wij van 10.00 tot 16.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge 
Telefoon 0294 291 991

02 okt:  lezing kunst: De Stijl
10 okt:  lezing Vechtologie 1: 
 ontstaansgeschiedenis
27 okt:  rondleiding landgoed Zonnestraal

Na een intensieve tijd van overleggen en 
het regelen van praktische zaken, zijn op 
woensdagavond 30 augustus officieel de ge-
zamenlijke repetities gestart van de orkes-
ten van Loenens Fanfarekorps Oud-Over en 
Muziekvereniging De Vecht uit Vreeland in 
Cultureel Centrum ’t Web. 

De orkesten zullen samen verder gaan als 
Symfonisch Blaasorkest onder leiding van di-
rigent Erik Kluin. De nieuwe naam zal eind 
september 2017 worden gekozen tijdens een 
Algemene Ledenvergadering. Zij zullen, zo-
als de inwoners van Loenen en Vreeland ge-
wend zijn, bij de lokale activiteiten aanwezig 
zijn. Zoals de intocht van Sint Nicolaas, kerst-
avond, koningsdag en de laatste avond van de 
Loenense Avondvierdaagse. De naam van het 
nieuwe orkest zal gaan veranderen, maar de 
gezichten die men in de toekomst zal gaan zien 
zullen bekende zijn, aangevuld met nieuwe. Bij 
beide orkesten is er veel enthousiasme en leeft 
er ambitie onder de leden om een nieuw, mooi, 
volwaardig en dynamisch orkest te gaan vor-
men. 

Eerste concerten als nieuw orkest
De eerste concerten als nieuw orkest zullen 
plaats vinden op zaterdag 13 januari 2018 in de 
grote kerk van Vreeland en op zaterdag 20 ja-
nuari 2018 in de grote kerk of de Ludgeruskerk 
in Loenen. Verdere informatie hierover zal 
bekend worden gemaakt via de kranten, de 
nieuwe Facebook pagina en de nieuwe web-
site die nog in de maak zijn. De drumband van 
Oud-Over zal blijven bestaan, echter als slag-
werkgroep van de nieuwe vereniging. De beide 
leerlingorkesten zullen worden samengevoegd 
tot 1 orkest per woensdag 6 september, en zal 
repeteren van 18.45 tot 19.30 uur in ’t Web. 
De muzieklessen worden gecontinueerd door 
dezelfde docenten als voorheen. Voor meer 
informatie over het orkest, de slagwerkgroep, 
het leerlingenorkest, de muzieklessen, of aan-
meldingen voor één van de afdelingen, kunt u 
een mail sturen naar Lida Boelhouwer, email 
adres: lidaboel@kabelfoon.nl of bellen naar 
0294-233617.

Het Brugconcert 2017 vormde 
de aftrap van de fusie. 

Samenwerking Fanfarekorps Oud-Over 
en Muziekvereniging De Vecht
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De scholen zijn 
weer begonnen
De zomervakantie, het lijkt al weer zo lang 
geleden! 
Jullie zijn allemaal al weer een paar weken 
naar school, de sportclubjes zijn weer begon-
nen en jullie kijken misschien al wel weer uit 
naar de herfstvakantie!
Maar niet voordat we nog even terug dromen 
naar onze zomervakantie.... 
De kersverse groep 7 leerlingen hebben over 
hun zomervakantie geschreven. 
Veel leesplezier!

Laure
Ik was eerst met mijn moeder naar Kreta.
Het was daar heel leuk en heet. We zaten ei-
genlijk alleen maar aan het zwembad.

Maar in de avond gingen we meestal altijd 
shoppen. Dat was meestal heel gezellig. We 
gingen ook vaak naar het strand. Want het 
strand was namelijk tegenover ons resort. We 
gingen 7 dagen, die vlogen zo voorbij.
Een paar dagen later ging ik met papa naar 
Curacao. Dat was 10 uur vliegen.
Ik verveelde me wel in het vliegtuig maar ja, 
toen we aankwamen was het daar half 5 in 
de middag. Maar het is daar 6 uur tijdver-
schil, dus was het in Nederland half 11 in de 
avond. Het was heel warm in Curacao, dus 
papa, Isis en ik gingen nog even zwemmen. 
De volgende dag was eigenlijk de speciale dag 
van de hele vakantie! We gingen met dolfij-
nen zwemmen! Ik had er zoo veel zin in! Eerst 
kregen we allemaal uitleg over watje allemaal 
wel en niet mocht. Toen mochten we eindelijk 
het water in. Het was best koud water maar ja. 
Het eerste trucje wat ze deden ze gaven een 
kusje!  Het voelde eigenlijk anders dan ik had 
verwacht. Het volgende trucje wat ze deden 
was nat spetteren. Ze maakte me helemaal 
nat☺ Het 3de en het laatste trucje was handje 
geven. Zijn fin voelde zo apart en fijn echt. 
Helaas ging die 3 kwartier zo voorbij dus we 
moesten eruit.
Een dag later gingen we snorkelen. We moes-
ten eerst wel een uurtje rijden maar ja. Een 
uur later kwamen we daar aan. We gingen 
meteen het water in want we hadden het heel 
warm. Op het begin zagen we iet zo veel mis-
schien een paar vissen.... Maar toen zagen we 
opeens een zeeschildpad dat was heel cool we 
hebben er wel 5 gezien. 
Na de vakantie in Curacao heb ij ook nog hut-

tenbouw gedaan dat was ook echt super leuk. 
Alleen het was jammer da we maar tot 1 uur 
snachts mochten blijven maar toch was het 
leuk. Dit was mijn verhaal
  
Mijn vakantie van: Lola

Het was een super leuke vakantie maar we 
moesten wel dag in dag uit in de auto maar 
daar wende je wel aan. We moesten zo lang 
in de auto omdat we helemaal naar Italië gin-
gen. Maar dat verpeste mijn vakantie niet. Het 
was super gezellig met: papa, mama en mijn 
zus Pink. We hadden ook een zwembad waar 
we dagelijks naar toe gingen. Er was ook een 
strand waar we de laatste 2 dagen naar toe 
gingen. Ik had toen de eerste dag gesurft. De 
tweede dag waren er geen golven dus kon ik 
niet surfen. Toen we weer thuis waren ging ik 
een week later naar huttenbouw. De hele klas 
ging samen. We maakte een hele grote hut. We 
waren de derde van de 5. We hadden de hut 
van Hans en Grietje. Dat was mijn vakantie.

Super leuk!
In de vakantie zijn we ook nog 2 dagen naar 
een appartement en die vond ik niet heel 
mooi, maar de bedden lagen wel heel lekker. 
We gingen daar naartoe omdat er een hitte-
golf was boven de 40 graden. En daarom wou-
den we een zwembad. Dat was wel heel fijn. 
We waren ook bij een strand. Wij hadden een 
privé stand. Dat was wel fijn want naast ons 
zat een openbaar strand. 
Een tekening hoe dat er uit zag.

Eva P.
In het begin van mijn vakantie bleef ik tot 
zondag thuis. En zondag middag ging ik met 
een vriendin van hockey naar zeilkamp. Dat 
was heel leuk. Daarna bleef ik een week thuis. 
En toen ging maandag met mijn nichtjes loge-
ren. En toen gingen we zwemmen en van de 

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
0294-251668/06-51798045 

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl
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glijbaan. Toen bleef ik nog een weekje thuis. 
En toen de derde week ging ik met mijn vader, 
moeder en broers op vakantie naar Frankrijk. 
We moesten al om 7 uur opstaan. En we kij-
ken films op de achterbank. Alleen mijn moe-
der en vader niet. In de avond sliepen we in 
Frankrijk in een huis. De volgende dag gingen 
we weer rijden. In de avond sliepen we op de 
camping we bleven daar vier dagen toen gin-
gen we weer naar een andere camping. Het 
was een 5 sterren camping met een strand 
voetbalveldje. Het was wel jammer dat ik zo 
weinig kon voetballen omdat ik de kleinste op 
voetbalveldje was. Maar de rest van de cam-
ping was heel leuk. Er was ook een heel groot 
zwembad met 3 glijbanen. Een steile glijbaan 
die vond ik het leukst. R was ook een glij-
baan met heel veel bochten. En ook een hele 
slome voor hele kleine kinderen. We sliepen 
in een rente-tent we waren met vrienden op 
de camping. We gingen heel veel naar het 
strand. Omdat ik een bodyboard van mijn 
vakantie geld had gekocht. Ook verzamelde 
ik veel schelpen. We gingen best veel uit eten. 
En toen nam ik een captain burger met friet. 
En toen mochten we ook nog een toetje. Ik 
koos voor een wafel met Nutella. De laatste 
dag gingen we pizza’ op het strand eten met 
zonsondergang. 

Mieke
Ik ben in München geweest in een hotel. De 
volgende dag gingen we naar Flachau in Os-
terrijk ik was heel misselijk. In de avond ging 
ik op de trampo daar we een paar Duitse kin-
deren ik praate tegen ze in het engels. Eentje 
heet Tom, een weet ik niet. Tom en ik had een 
vriendin gemaakt ze heet Loize. Ik vond het 
jammer dat ze wegging. Er waren ook Neder-
landse mensen een jongen en een meisje. Ik 
dacht dat dat meisje een jongen was. Er was 
een leuk restaurant waar we vaak heen gingen. 
Ik ben twee keer in een rodelbaan geweest dat 
is een achtbaan die je zelf kan besturen. Ik heb 

ook een muts gekregen met een panter er op 
en een pet gekocht. Toen gingen we zwem-
men dat was leuk. Toen gingen we proberen 
een vis te vangen papa lukte het. We zijn ook 
met de skilift omhoog geweest dat was echt 
cool. Daarboven deden we een speurtocht dat 
was saai ik was een van de oudste kinderen. 
Toen gingen we naar Nederland. In Neder-
land gingen we naar een heel stom museum 
het was zo stom!! En saai. Toen ging ik met 
Recella spelen we mochten nog logeren maar 
dat ging niet door en we zijn naar de film ge-
weest. Dit was mijn vakantie verhaal

Daggg Eind

Hugo
Mijn verhaal van de vakantie. 
Ik ben ik Mallorka geweest en in Schier. In 
Schier was het heel warm we zijn 4 keer naar 
het strand geweest. En in Mallorka was het 
nog warmer. Het was 35 graden. Mijn oom 
kwam de laatste vier dagen en ik ging achter-
op de motor bij mijn oom. Hij ging ook met 
ons varen. 

Ik heb een boek van 320 bladzijde, ik had hem 
in 3 dagen uit. We gingen ook een dag shop-
pen en toen kreeg ik een pet en joggingbroek. 
Bij de pet stond een panter en dat is mijn lie-
velingsdier en er zit een legerprint en dat vind 
ik supercool. IK heb ook nieuwe schoenen 
met een legerprint. Van mijn vader kreeg ik 
ook nieuwe schoenen 2 paar in totaal 3 paar.
Toen ik in Nederland was ging ik meteen 
voetballen. Ik heb in de vakantie drie keer met 
Thony gelogeerd en ik heb met papa en mijn 
broers gekart ik werd tweede en derde. Dit 
was mijn verhaal.

Wij bakken nog op 
ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

De keuken is geopend van 
11.30 tot 20.00 uur en op 
maandag zijn wij gesloten.

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
Tel. 0294 - 231517- www.pannenkoekennoordbrabant.nl
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De hoorspelen met 
het grootste aandeel 
Vreelandse acteurs!!!! 

Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie 
en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Dames - Herenkapsalon  

Alweer 4 jaar een 
begrip in Vreeland! 
Garantie voor een 

goed kapsel, 
leuke kleding en accessoires.

  
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur

Zaterdag 8.00 uur tot 14.00 uur

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Op Kleizuwe 131 ligt de boerderij van 
Johan Beukeboom, beter bekend als 
‘Countryboerderij Pondarosa’. De vader van 
Johan kocht deze boerderij met 10,5 hectare 
grond in 1968. Indertijd had de oude boer 
Beukeboom 25 koeien, 30 schapen, 200 var-
kens en 20 kippen. Nu zijn er nog 18 koeien 
en zo’n 70 kippen (inclusief hanen) over en is 
het boerenbedrijf voor zoon Johan vooral een 
liefhebberij geworden. 

Johan Beukeboom komt uit een Amsterdamse 
boerenfamilie met 4 zonen en 4 dochters. 
Aanvankelijk woonde de familie op een boer-
derij in Duivendrecht, maar die moesten ze 
eind jaren ’60 verkopen in verband met de 
aanleg van de Bijlmermeer. En zo kwam de 
familie uiteindelijk terecht op de boerderij aan 
de Kleizuwe. Ruim 20 jaar geleden nam zoon 
Johan het boerenbedrijf van zijn vader over. 
Zijn ouders verhuisden naar het huis ernaast 
en zijn vader hielp nog lange tijd mee in het 
bedrijf. Tot zijn 85e was de oude Beukeboom 
nog regelmatig op de trekker te vinden.

Opstandige boer
‘Opa koe’ zoals zijn kleinkinderen hem noe-
men, is altijd een boer geweest met een eigen 
mening. Hij laat zich geen regels opleggen en 
is wars van het meelopen met de massa. Hij is 
ook van mening dat boeren meer op moeten 
komen voor hun recht, want plichten heb-
ben ze al genoeg. Daarom sloot hij zich aan 
bij de NMV (Nederlandse Melkveehouders 
Vakbond). Samen met andere boeren de-
monstreerde hij talloze keren in Den Haag en 
Brussel. In 2008 liep hij met een blote etalage-
pop door Nijkerk omdat hij zich ‘uitgekleed’ 
voelde en hij liet 7 dagen lang alle melk over 
zijn land weglopen om te protesteren tegen de 
oneerlijke melkprijzen.

Het is vies weer, maar geen zwaar weer 
Als ik bij boer Beukeboom en zijn broer Jan 
op de koffie kom, is het vies weer. Het regent 
en waait hard. Dit ontlokt bij Johan de opmer-
king: “het is vies weer, maar het is geen zwaar 
weer meer. Tenminste niet voor mij.” Boer 
Beukeboom heeft gelukkig geen koeien moe-
ten slachten, maar hij is wel fel tegen alle regel-
geving, fosfaat plafonds, melkquota en al dat 
soort ‘onzinnige regels’. Gewoon ook vanwege 
het principe. Inmiddels zijn de melkprijzen 

aangetrokken en verdient de boer nog aardig 
met zijn 18 koeien die elke 3 dagen toch nog 
een tankwagen (1200 liter) vol melk afleveren.

Leuke dingen doen voor de gemeenschap
Naast zijn 18 koeien heeft de boer ook nog 
zo’n 70 kippen. “Die heb ik gewoon voor de 
hobby, die eieren verkoop ik verder ook niet.” 
Hij vraagt of ik er niet een paar mee wil nemen. 
Dat sociale typeert de familie Beukeboom, zo 
beamen Johan en zijn broer Jan, die even langs 
komt, allebei. “Wij komen uit een groot, sociaal 
gezin. Altijd veel familie en kinderen over de 
vloer.” Niet verwonderlijk dus dat Pondarosa 
een soort walhalla is voor kinderen, met een 
trampoline in de tuin, een slingertouw over de 
sloot en 2 pony’tjes. De boerderij wordt daar-
naast natuurlijk ook jaarlijks omgedoopt tot 
een Country & Western dorp met een heuse 
Marshall Office voor het Countryfeest dat 
altijd het eerste weekend van juli plaatsvindt. 
“Wij organiseren gewoon graag leuke dingen 
voor de gemeenschap”, zo zeggen de broers in 
koor.

Grote wens
De kinderen van de boer (dochters Liesbeth 
en Karien en zoon Joost) hebben geen inte-
resse om hun vader op te volgen in het boe-
renbedrijf. “Dat vind ik niet erg ook”, zegt hij 
“want die regelgeving is zo absurd, het wordt 
de boeren veel te moeilijk gemaakt. Dus laat 
mijn kinderen maar wat anders gaan doen.” 
Hij heeft wel een heel duidelijk beeld bij wat er 
met de boerderij moet gebeuren als hij stopt. 
“Mijn laatste streven, als ik stop met de koeien, 
is om de koeienstal om te bouwen tot zes seni-
orenwoningen met wat beestjes en een tuintje 
om de deur. Inclusief mantelzorg en een mooi 
natuurgebied.” 

Johan ziet dit plan ook als een perfecte oplos-
sing voor een probleem waar de gemeente mee 
kampt: de leegstand van agrarische gebouwen. 
En met het creëren van een mooi natuurgebied 
rond de woningen wil hij wat terugggeven aan 
de natuur. “Het platteland ‘verrommelt’ en het 
landschap wordt de dupe van de intensieve 
manier van landbouw bedrijven en het toe-
nemende landbouwverkeer op wegen als de 
Kleizuwe.” Boer Beukeboom ziet het helemaal 
voor zich. Nu de gemeente nog. De gesprek-
ken over deze plannen zijn in volle gang.   A.F.

Agrariers in zwaar weer.
Hoe is de situatie in Vreeland?
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Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS

Wij zijn al ruim 20 jaar te vinden op de Fetha in Vreeland, 
elke donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

De lekkerste kaas 
komt uit Stolwijk

www.kaashandeldevries.nl 

Ze hebben een bijzonder liefdesverhaal. Bert 
Ruiter (54), geboren in Maarssen, en Nicoline 
Mooij (53), geboren in Loenen, trouwden in 
1990. “Te jong en te snel”, stelt Nicoline. Vier 
jaar later ging het jonge stel uit elkaar, om el-
kaar 20 jaar later weer te ontmoeten en voor 
de tweede keer verliefd te worden. Nicoline 
lachend: “In die jaren zijn we allebei volwas-
sen geworden. Bert is nog steeds die vrolijke, 
ondernemende en energieke man, maar hij 
heeft zijn mindere eigenschappen in die 20 
jaar afgeleerd.” Bert vult ook lachend aan: 
“We zijn elkaars tegenpolen en zo vullen we 
elkaar goed aan. En Nicoline is ook vrolijk!”

Als we ons gesprek hebben is het een uur of 
zes. Nicoline zet de wijntjes neer, nootjes en 
kaas. 
Het stel woont inmiddels weer in Vreeland. Ze 
hebben een prachtige woonark laten bouwen 
in Friesland en deze ligt aan de Nigtevechtse-
weg, direct naast de molen. En ja, Bert is de 
broer van de ons allen bekende Toos van ooit 
de Tierelantijn. Het uitzicht is prachtig. Bert: 
“Ik kwam als jonge jongen al vaak in Vreeland 
om Willem Soede te helpen met eieren rapen 
en ander werk op de boerderij. Mijn loopbaan 
startte als autospuiter, maar inmiddels heb ik 
een goedlopend bedrijf ‘BVR’ in zonwering en 
elektrische garagedeuren. In de zomer zijn we 
druk met zonwering en als de herfst intreedt 
gaan de garagedeuren weer lopen. Inmiddels 

heb ik zeven medewerkers en mijn bedrijf én 
de showroom is gevestigd in Vreeswijk.” Bert 
demonstreert even de elektrische jaloezieën 
op zijn woonboot, die vanzelf sluiten als de 
zon onder gaat. Hij bekent dat hij zijn werk 
nog net zo leuk vindt als de eerste dag. “We le-
veren specifiek maatwerk en geven professio-
neel advies. Zowel de zonwering als de garage-
deuren zijn met de je mobieltje te bedienen.”

Jeugdzorg Amsterdam
Nicoline volgde een opleiding personeel en 
arbeid en werkte jarenlang als hr-manager 
bij een organisatie in voedingssupplementen. 

Vorig jaar besloot ze een andere 
richting op te gaan. “Ik heb vorig 
jaar mijn baan opgezegd. Niemand 
vond dat verstandig maar ik had 
binnen 4 dagen een nieuwe baan 
als bij Spirit Jeugdzorg in Amster-
dam. Ik heb het ontzettend naar 
mijn zin. Ons bedrijf telt zo’n 1000 
consultants die zich bezighouden 
met kwetsbare jongeren in Amster-
dam en omgeving.”

Liefde op het tweede gezicht 
In de eerder genoemde 20 jaar – 
toen Bert en Nicoline gescheiden 
leefden – bleef Nicoline bevriend 

met Toos. Nicoline: “Op een gegeven mo-
ment belde Toos me op. Na ons gesprek zei 
ze dat Bert bij haar was en mij even aan de te-
lefoon wilde. En van het één kwam het ander. 
We gingen weer daten en nog geen maand 
later besloten we een woonark te kopen aan 
de Nigtevechtseweg. Deze oudere boot ligt in-
middels aan de Nes iets verderop. De droom-
boot die we hebben laten bouwen is geweldig. 
Het is elke dag een feest om thuis te komen.” 
Bert en Nicoline vieren het leven. Ze houden 
van Vreeland, en vinden het geweldig dat er 
bij hen aan de overkant een haven komt en 
zo’n 56 nieuwe woningen. Bert tot slot: “Die 
uitbreiding van ons dorp is heel goed voor de 
middenstand en de school. Het voorkomt dat 
Vreeland een slaapdorp wordt!” 

door Connie Lohuis

Bert Ruiter en Nicoline Mooij

Start Paolo’s Podium met 
Gerard Alderliefste
Zaterdag 28 oktober is de officiële premiére van 
Paolo’s Podium. Een concept waarbij bar bistro 
Paolo’s uit Loenen aan de Vecht eens in de zo-
veel tijd middels een sfeervol podiumprogram-
ma een bijzondere invulling geeft aan de dag of 
avond. Kleinkunst aan de Vecht dus. Van loka-
le artiesten tot Gerard Alderliefste, bekend van 
hits als ‘Une belle histoire’, samen met Paul de 
Leeuw, en Laat me/ Vivre met Ramses Shaffy 
en Liesbeth List. Met de try-out van zijn nieuwe 

show DUBBEL LEVEN gaat Paolo’s Podium 
op 28 oktober in premiere. 
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Nu het gemeentenieuws niet meer in de 
Vechtstroom wordt gepubliceerd wordt er 
van inwoners een meer pro-actieve verhou-
ding verwacht om er achter te komen wat 
er in de buurt speelt en waar vergunningen 
voor worden aangevraagd. 

De afgelopen maanden zijn er diverse vergun-
ningen aangevraagd voor het vergroten van 
schuren, aanbouwen, het kappen van bomen 
of ontwikkelingen bij de firma’s Driessen en 
Greif. Ook spelen de plannen om de begraaf-
plaats te privatiseren en wordt er vanaf het na-
jaar geen restafval meer opgehaald. Allemaal 
zaken die ons leven kunnen beïnvloeden en 
waarvan het goed is om in ieder geval van op 
de hoogte te zijn of indien gewenst bezwaar 
tegen aan te tekenen.

U kunt het gemeentenieuws in uw mail-
box krijgen door u aan te melden op: www.
overuwbuurt.overheid.nl. Met een paar sim-
pele gegevens als uw postcode en het gewens-
te bereik van het nieuws bent u al aangemeld 
voor deze nuttige emailservice. 

De afgelopen commissievergadering over de 
privatisering van begraafplaatsen bewees het 
maar weer: als er veel bewoners inspreken en 
hun betrokkenheid tonen, kunnen zij echt in-
vloed uitoefenen op de besluitvorming.

Blijf op de hoogte van gemeentenieuws!

Schoonheidssalon Diane

Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.
Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment 
schoonheidsproducten van het merk Webecos.

Op onze website kunt u terecht voor informatie, maar ook 
voor online afspraken maken en uiteraard onze webshop.

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland
0623968804

JJP INTERIM & FINANCE
Qualifi ed in fi nancial processes

Komt u er niet uit of duizelt het u?
Zoekt u een betrokken persoon die voor u 
de puntjes op de i zet in de fi nanciële chaos?

Voor vakkundig en professioneel fi nancieel advies 
kunt u terecht bij mij. 
Voor meer informatie neem dan  contact op
 met onderstaand adres: 

www.jjpinterimandfi nance.nl - info@jjpinterimandfi nance.nl -
Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101 

www.hoefijzer.info / tel.:033-2465507

In de VS werd het de “Super Bowl of Eclip-
ses” genoemd. Afgelopen 21 augustus was van 
noordwest naar zuidoost, langs een pad van 
een paar duizend kilometer breed een totale 
zonsverduistering te zien. Miljoenen Ame-
rikanen stonden met eclipsbrilletjes naar de 
hemel te staren. Kijk op www.youtube.com/
watch?v=G10m2ZZRH4U “to share the expe-
rience”. Op vele andere plekken in de VS was 
de zonsverduistering ook te zien, alleen niet 
volledig, zoals in Washington, waar President 
Trump (eerst zonder eclipsbril) naar een 80% 
verduisterde zon keek. De volgende volledige
zonsverduistering, die goed te zien is op land, 
trekt over Chili en Argentinië op 14 december 
2020 en op 8 april 2024 is het weer raak in de 
VS, dan is de verduistering van zuidwest naar 
noordoost te volgen. Een lijstje met alle zons- 
en maansverduisteringen vind je op: https://
www.timeanddate.com/eclipse/list.html. De 
volgende (gedeeltelijke) zonsverduistering die 
vanuit Vreeland te zien is, vindt plaats op 12 

augustus 2026. Voor de volledige verduiste-
ring moet je dan in Spanje op vakantie gaan.
Terug naar vandaag en Vreeland. De astrono-
mische zomer zit er bijna op. Op 22 septem-
ber om 22.02 uur staat de zon precies boven 
de evenaar. Dag en nacht duren dan overal op 
aarde even lang, en vanaf dat moment kruipt 
de zon verder naar het zuiden en worden de 
nachten in Vreeland steeds langer.
Op 27 september is Saturnus op vrij grote af-
stand rechtsonder de bijna half verlichte maan 
te zien. Kijk rond 21.00 uur. Wie in oktober 
vroeg opstaat kan aan de ochtendhemel ook 
de eerste wintersterrenbeelden zien.
Kijk je rond 10 oktober naar het zuiden, dan 
zie je de rode ster Aldebaran in het sterren-
beeld Stier rechtsonder van de maan. Links-
onder de maan is het sterrenbeeld Orion 
zichtbaar, dat uitziet als een grote zandloper. 
Op 18 oktober kun je heel laag aan de ooste-
lijke hemel de zeer smalle maansikkel en de 
planeet Venus vinden.

Hemel boven Vreeland

De Raad van Kerken Loenen/Vreeland orga-
niseert op woensdag 27 september  weer ‘Aan 
Tafel’: een maaltijd vanaf 17.30 uur tot 20.00 
uur in Studio Idee (in wooncentrum ’t Nieuwe 
Kampje) aan de Driehovenlaan. Iedere alleen-
gaande inwoner van Loenen, Vreeland, Loe-

nersloot en Nieuwersluis is van harte welkom. 
Indien nodig kunt u gehaald en gebracht wor-
den en houden we rekening met dieetwensen. 
De maaltijd kost slechts € 6,50 voor drie gangen 
inclusief koffie of thee. Belangstelling? Geef u 
op bij Maaike van Schaik (0294-233385).  

‘Aan Tafel’ in Loenen aan de Vecht

Traditiegetrouw organiseert Museum Slot 
Zuylen op de eerste zondag van oktober 
haar jaarlijkse Herfstdag. Een feest voor 
groot en klein in de zo mooi bewaard geble-
ven kasteeltuin en het eeuwenoude kasteel! 

Wilt u genieten van producten uit uw eigen 
tuin? Diverse aanbieders van fruitbomen en 
kleinfruit helpen graag bij het maken van 
een keuze en geven tips over de verzorging. 
U kunt kiezen uit een groot aanbod aan bio-
logische delicatessen (o.a. jams, chutneys, 
honing, kaas, thee), bloembollen en -knol-
len, diverse pompoensoorten, oudhollandse 
appels en peren, boeken, sieraden, kunst, 
cadeauartikelen en producten voor de bio-
logische moestuin. Bezoek de bijenhouder 

en zijn observatiebijenkast, de edelsmid of 
de wijnproeverij. Kinderen kunnen knutse-
len en speuren, na inlevering van de puzzel-
speurtocht is er voor ieder kind een prijsje.  
Kijk voor informatie op www.slotzuylen.nl.

De Herfstdag van Slot Zuylen
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H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
 Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.
Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van elektrische rups schaar hoogwerker.
Lengte 1.20 m x breedte 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

De nieuwe jeu de boules baan is geopend!  
Neem je ballen mee en kom gooien!

Zaterdag 26 augustus zaten de weergoden 
mee toen meer dan 75 bewoners en oud-
bewoners het 25-jarig bestaan van de wijk 
Pomonaweg/Singel vierden. 

Voor nieuwkomers in de wijk was het een 
mooie gelegenheid om in één keer vele buren 
te leren kennen onder het genot van zelf mee-
genomen drankjes. Ook mensen die er al jaren 
wonen, maakten kennis met buren die ze nog 
niet eerder ontmoet hadden. Bewoners van het 
eerste uur, Henny en Bep, bemanden al snel 
vakkundig de twee barbecues en voorzagen 
hun buren van vis en vlees. In de feesttent of 
in de rij voor de salades, sauzen, brood en de 
barbecue kwamen mensen, die jaren geleden 
naar elders verhuisd waren, oude bekenden 
tegen en werd er volop bijgepraat hoe het nu 
met een ieder gaat. Oude herinneringen kwa-
men voorbij via een diavoorstelling van foto’s 
uit de oude doos. Kleine jongetjes en meisjes 
van destijds bleken inmiddels groot geworden. 
En nieuwe jongetjes en meisjes zijn ervoor in 
de plaats gekomen.
In zijn welkomstwoord memoreerde Jan Hos, 
initiatiefnemer van de feestavond, de adver-
tentie waarin de nieuwe wijk 25 jaar geleden 

werd aangeprezen met de tekst “We kunnen 
niet héél Nederland zó laten wonen.” En dat 
beseffen de huidige bewoners maar al te goed: 
dat niet iedereen in zo’n fijne en bijzondere 
straat kan wonen. Tevens bedankte Jan de 
gemeente die met een bijdrage uit het leef-
baarheidsbudget mogelijk heeft gemaakt om 
een tent, biertafels met banken en (sta)tafels te 
huren. Nogmaals veel dank hiervoor namens 
alle buurtbewoners!
Toen het al donker was kwam de ons zo be-
kende ijscowagen van Portofino als toetje van 
de avond langs om de barbecue af te sluiten 
met heerlijke bolletjes ijs.
Het was een feest dat voor herhaling vatbaar is 
maar waar we niet weer 25 jaar op willen wach-
ten! Over vijf jaar weer??

Pomonaweg/Singel viert 25-jarig bestaan 



De Vreelandbode14 september 2017

Maandag tot en met donderdag:

Broodaanbieding 
(wit, bruin, volkoren):

3 broden 5,50
4 broden 6,75
5 broden 7,95

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

auto oskamp

G
e
w
o
o
n
S
e
r
v
i
c
e

• Ook voor uw winterbanden en opslag
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
•  Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, schok-

dempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
•  Demonteren / monteren van uw zomer-en   

winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
•  Car cleaning Oskamp: gehele verzorging van 

interieur en exterieur van uw auto.

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 256200 
info@dunnebier.nl 
www.dunnebier.nl

Verse bloemen uit Aalsmeer,
wekelijks bij u voor de deur!

Anita van rijn    TEL: 06-30064980 In het vorige augustusnummer stond het 
verslag van de mooie ingrediënten die je ge-
woon hier in Vreeland kunt verzamelen. Van 
o.a. de Korenmolen, Boerderij Landzicht, tot 
Boerderij de Willigen en terug in het dorp 
naar de Dagwinkel van Aloys. 

Het recept van de Elzasser Kip had ik nog be-
loofd. Ik denk hierbij aan een koelere na-zo-
merdag waarmee ik al weer bijna zin krijg in 
de gure herfst die voor de deur staat. 

Elzasser kip met gebakken druiven 
(hoofdgerecht 4 personen) 
Ingrediënten:
4 kipfilets (Dagwinkel Vreeland, biologisch 
heeft mijn voorkeur). Runderrookvlees 
(Dagwinkel vleeswaren 4 plakjes). Pittige boe-
renkaas (Kaasboerderij de Willigen, genoeg 
voor 4 flinke brokkelige plakken). 5 eetle-
pels appelsap (fles, Landgoed Vreedenhorst 

via Dagwinkel). Pak biologische zuurkool 
(Dagwinkel). Pond witte druiven, was-
sen en van steeltjes ontdoen. (Dagwinkel). 
Philadelphia light met tuinkruiden/ krui-
denroomkaas (Dagwinkel). Roomboter 
(Dagwinkel) olijfolie (bijv. Neolea). Peper en 
(zuinig met) zout. Naar wens met gekookte 
krieltjes/aardappeltjes.

Bereiding:
Zet de oven aan op 250 graden. Kook de zuur-
kool met het appelsap in circa 25 minuten. 
Bak de plakjes rookvlees in een lage koeken-
pan in scheutje olijfolie tot ze opkrullen en 
krokant zijn. Zet apart weg. Bak de met zout 
ingewreven kipfilets ondertussen rondom in 
circa 15 minuten goudbruin gaar in een flinke 
klont roomboter met scheutje olijfolie. Laat 
de gekookte zuurkool uitlekken en bestrooi 
met versgemalen peper. Schep de kipfilets in 
een ovenschaal en bestrooi met versgemalen 
peper. Snij de kipfilet open, besmeer met de 
kruidenroomkaas en vul met een schep zuur-
kool. Druk de brokkelige plakken boerenkaas 
erop en zet voor maximaal 10 minuten in de 
voorverwarmde oven. Roerbak in dezelfde 
pan als de kipfilets de druiven. Verdeel kip-
filets voorzichtig over de borden en schep de 
gebakken druiven met de ‘jus’ erbij. Steek op 
iedere gevulde kipfilet een plakje uitgebakken 
rookvlees. Serveer desgewenst met gekookte 
krieltjes.                        

P.v.d.H.

Tour Culinair Vreeland, nazomers vervolg

Alle inwoners van Vreeland zijn begin deze 
maand via een brief geïnformeerd over de 
nieuwe manier van afval inzamelen; omge-
keerd inzamelen.  Op verschillende locaties 
worden ondergrondse containers geplaatst 
voor restafval en de bekende grijze kliko 
verdwijnt, zo meldt de gemeente Stichtse 
Vecht.

Nieuwe afvalbakken voor plastic verpakkin-
gen, blik en drankenkartons (PMD) worden 
verspreid en de gemeente verwacht dat het 
grootste deel van het restafval hierin terecht 
zal komen. Op deze manier denkt Stichtse 
Vecht, zo staat in de brief, grondstoffen be-
ter te kunnen hergebruiken. Ook worden er 
kosten bespaard doordat minder restafval 
verbrand hoeft te worden. Bijkomend voor-
deel is dat dit ook beter is voor het milieu.
Voorlopig is de planning dat eind decem-
ber/begin januari de containers worden ge-

plaatst. Bewoners krijgen dan ook een toe-
gangspas per post. Daarbij komt een folder 
die de nieuwe gang van zaken helemaal dui-
delijk moet maken.

Op 20 september kon men in het Dorpshuis 
naar een inloopbijeenkomst over het omge-
keerd verzamelen. Bewoners konden plan-
nen voor locaties bekijken maar ook sug-
gesties doen voor andere locaties. Was u niet 
aanwezig? Dan kunt u via de email uw op-
merkingen of vragen plaatsen: omgekeerdin-
zamelen@stichtsevecht.nl. 

De definitieve locaties worden in de week 
van 23 oktober bekend gemaakt.
De redactie van de Vreelandbode is zeer be-
nieuwd naar uw mening over dit onderwerp. 
Graag horen we via de email wat u denkt 
over de plannen. Het adres is: info@vree-
landbode.nl. 

Afval inzamelen wordt omgekeerd 

Verkoopexpositie voor goede doel
Op 30 september a.s. vindt in de Grote Kerk 
van 11.00 tot 17.00 uur  een verkoopexposi-
tie voor het goede doel plaats. Alle verkopers 
doneren een deel van hun opbrengst aan 
het Nickyfonds. Dit fonds is opgericht door 
Georgine en Willem van Aalst- Reuchlin ter 
nagedachtenis aan hun overleden dochtertje 
Nicky. Het doel is om hulpbehoevenden de 
weg te wijzen naar verschillende klinieken 
en specialismen in binnen- en buitenland 
voor een beter herstel. Georgine en Willem 
zijn onlangs in Vreeland komen wonen. U 

vindt in de kerk de nieuwe collectie truien van 
Scottish Pimpernel en verschillende hand-
werkproducten van Stichting Jasminum, zo-
als tafelkleden, smokjurkjes, zelfgemaakte 
jams en plumpuddingen. Casa Catering ver-
zorgt de broodjes en drankjes waarvan zij 
de opbrengst ten goede laten komen aan het 
Nicky Fonds en Amalia Baracs signeert haar 
twee boeken: Klokkenspel voor Belle van 
Zuylen en Kostelijke Kinderboeken. Donaties: 
NL15ABNA0616128770 t.n.v. Stichting Nicky 
Fonds.
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Wist u dat…
Staatsloten ook bij de Dagwinkel te koop zijn?

Wij dagelijks boodschappen ook gratis aan huis leveren?
Bestellingen via www.vreeland.lekkermakkelijk.nl 

of telefonisch 0294-231514

De Dagwinkel iedere week extra aanbiedingen heeft?
Kijk op www.vreeland.lekkermakkelijk.nl, 

de folder of gewoon in de winkel…

LEKKER MAKKELIJK BIJ 
DE DAGWINKEL IN VREELAND!

Volg ons op facebook

Graag tot ziens bij
 Dagwinkel Aloys Hageman

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
Fax: 0294-230559
Dagwinkelhageman@live.nl

Dieuwer Elema
ook in de Broedplaats Vinkeveen.

info@dieuwerelema.nl

www.creatievetherapiedieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie 
en Kinderatelier

Er is in Vreeland commotie ontstaan over de 
plannen van de gemeente om de begraafplaats 
aan de Nigtevechtseweg te verkopen. Een ge-
voelig onderwerp, want iedere Vreelander 
heeft hier wel familie, vrienden en kennissen 
begraven liggen. Een eventuele verkoop geeft 
voor velen onzekerheid over de continuïteit 
van het voortbestaan van de begraafplaats, 
van het onderhoud en van de kosten. Wat is 
eigenlijk de achtergrond van onze begraaf-
plaats? 

Begraven in de kerk
Tot in de 17de eeuw werden gelovigen die het 
zich konden veroorloven in de kerk begraven. 
De duurste plaatsen lagen het dichtst bij het al-
taar, zodat de heiligheid daarvan zou afstralen 
op de overledenen. De vloer van de kerk be-
stond dan ook voor een groot deel uit grafste-
nen. Deze zijn bij de restauratie eind jaren ’60 
verwijderd; alleen in het koor zijn nog enkele 
grafstenen te zien. Minder bedeelden werden 
op het kerkhof naast de kerk begraven. Ook 
deze graven zijn gedeeltelijk geruimd. Een 
metalen hek in het gras herinnert aan de vroe-
gere functie van het veld naast de kerk. 

Kerkhof voor alle gezindten
Eind 18de eeuw werd er steeds meer bekend 
over hygiëne en besmettingsgevaar. Begra-
ven in en rond de kerk werd toen verboden. 
Nieuwe begraafplaatsen moesten vanaf 1829 
buiten de bebouwde kom worden aangelegd. 
Vreeland kreeg op verzoek van het kerk- en 
gemeentebestuur dispensatie van Gedepu-
teerde Staten van Utrecht omdat het dorp uit 

nog geen 1000 zielen bestond. Het kerkhof 
naast de kerk moest dan wel ook voor niet-
hervormden opengesteld worden. 

Nieuwe begraafplaats
Ruim 40 jaar later besloot het gemeentebe-
stuur om alsnog buiten het dorp een begraaf-
plaats in te richten. Op 15 november 1871 
kocht zij voor fl. 400,- een perceel bouwland 
in de Voorburgse polder van Marie Albert-
ine Otteline gravinne van Limburg Stirum uit 
Utrecht. Dit weiland, tegenover molen de Rui-
ter gelegen, werd sindsdien als begraafplaats 
in gebruik genomen. In 1951 bleek uitbrei-
ding van de begraafplaats noodzakelijk. De 
gemeente kocht hiertoe grond van Jan Vien, 
eigenaar van de naast de begraafplaats gelegen 
boerderij aan de Nigtevechtseweg. Het oude 
baarhuisje werd gesloopt en een nieuw huisje 
werd gebouwd. De totale kosten voor de uit-
breiding, inclusief onder meer het opvullen 
van een sloot, het verharden van het voorter-
rein en de aanleg van een waterleiding waren 
fl. 21.851,-. Aannemersbedrijf A.Broere, ge-
vestigd aan de overkant van de weg, voerde de 
werkzaamheden uit. Later is de begraafplaats 
ook nog naar achteren toe uitgebreid. De gra-
ven van de in de oorlog omgekomen Johan 
Mijwaart, Co de Ronde en H.H. Griffioen val-
len onder het beheer van de Stichting Neder-
landse oorlogsgraven, waarvan een bordje aan 
het toegangshek te vinden is. Op de oude foto 
is het bordje nog niet aangebracht. Schoolkin-
deren van CSV Ridderhof hebben het graf van 
De Ronde en Mijwaart geadopteerd en onder-
houden het jaarlijks.                                         J.J.

Vreeland Vroeger 

De begraafplaats

Vreeland Nu

De begraafplaats

Vreeland Vroeger 
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Tijdens dit dorpsfeest is meer aandacht gege-
ven aan de wat oudere kinderen. Onder ande-
re door een grote blaastent neer te zetten voor 
de lasergame. De kinderen, vanaf een jaar of 
acht, kregen een harnas aan en mochten in de 
tent, in het halfdonker, op elkaar schieten met 
laserstralen. Twee groepen van vijf kinderen 
streden per ronde tegen elkaar. Een ronde 
duurde 7 tot 10 minuten. Dat dat spannend is 
bleek al snel! Met rode bezwete gezichten rol-
den ze de tent weer uit, om snel te bespreken 
met wie ze de volgende ronde gingen strijden! 

Lasergame dorpsfeest

Aan weerszijden van de stoplichten bij de 
Vechtbrug aan de westzijde zijn onlangs flit-
spalen geplaatst. De Provincie Utrecht hoopt zo 
de veiligheid en de doorstroming op de N201 
te bevorderen. Met de extra opvallende herha-
lingsborden en de markeringen op het wegdek 
kan de maximale snelheid van 60 km niemand 
meer ontgaan. Verder op de N201, bij de afslag 
Loenen, worden ‘te hard- en door-rood-rijders’ 
ook afgestraft middels de flitspaal die daar is 
geplaatst. U bent dus gewaarschuwd! 

Flitspalen bij Vechtbrug N201

Tijdens de Nationale Sportweek is Gymnastiek- 
en sportvereniging DOS Vreeland begonnen 
met Zumba. Een combinatie van fitness- 
en dansbewegingen op swingende Latijns 
Amerikaanse muziek. De eerste gratis proefles 

door de Vreelandse Ilonka Mekes in de gym-
zaal werd een megagroot succes met maar 
liefst 63 deelnemers! Wauw! Vanwege dit gro-
te succes wordt het aanbod direct uitgebreid 
naar twee uur per maandagavond. Ga lekker 
een uurtje swingen, om 20.00 of 21.00 uur in 
de sporthal! www.dosvreeland.nl 

Bomvolle zumbales

Zondagmiddag 24 september is er een oe-
cumenische viering in de Gereformeerde 
Kerk aan de Dorpsstraat te Loenen aan de 
Vecht

Op zondagmiddag 24 september houden de 
vijf kerken van de Raad van Kerken Loenen/
Vreeland aan het eind van de Vredesweek 
om 16 uur gezamenlijk een viering. Het 
thema van deze oecumenische viering is ‘de 

kracht van verbeelding’. De viering vindt 
plaats in de gereformeerde kerk PKN in de 
Dorpsstraat. Ds Peter Nagel houdt de over-
weging, de pastores en leden van alle kerken 
zijn betrokken bij voorbereiding en uitvoe-
ring. Wij nodigen iedereen van harte uit voor 
deze vredesdienst. Juist het samen vieren met 
leden van alle vijf kerkgemeenschappen uit 
Loenen/Vreeland is altijd een bijzonder in-
spirerende gebeurtenis.

Oecumenische Vredesdienst

De volgende prijzen zijn nog niet opgehaald. Heeft u het 
lootje nog, dan kunt u terecht bij de Dorpswinkel. De prijzen 
worden tot 14 oktober bewaard. 
15, 110, 114, 121, 139, 319, 335, 413, 436, 437, 440, 469, 503, 
630, 692, 784, 801, 805, 844, 900, 957.

Loterij dorpsfeest


